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1. DOĞAL ÜRÜN SERTİFİKASYON ÜCRETLERİ
1.1. Doğal Ürün Sertifikasyon Bedeli Bileşenleri
Doğal Ürün Sertifikasyon bedeli, temel olarak aşağıda belirtilen bölümlerden oluşur;
a) Başvuru ve Dosya Kayıt Ücreti
b) Denetim Ücreti
c) Sertifika Ücreti
1.2. Doğal Ürün Sertifikasyon Bedelinin Belirlenmesi
Sertifikasyon bedelini oluşturan bölümler ISQ’ nun verdiği sertifikasyon hizmetlerinin çeşitli
aşamalarında yapılan sözleşmeler kapsamında tahakkuk ettirilir. Bu ücretlerin hesaplama yöntemleri
aşağıda verilmiştir. Toplam sertifikasyon bedeli, talep edilen kapsama göre oluşturulan başvuru,
denetim ekibi, planlanan denetim gün sayısı ve sertifika ücreti göz önüne alınarak belirlenir.
Başvuru ücreti, başvuru esnasında yatırılması gereken ücrettir ve hiçbir şekilde iade edilmez.
Başvuru sahibi sertifikasyonun verilmesi veya sürdürülmesi sürecinin herhangi bir aşamasında
akreditasyondan vazgeçerse o ana kadar öngörülen ücretlerin tamamını ödemekle yükümlüdür. Eğer
başvuru sahibi denetim süreci sırasında böyle bir karara varırsa, denetimin tümü için öngörülen ücretin
yanı sıra varsa denetim ekibi giderlerinin de tamamını ödemekle yükümlüdür.
Ücretlendirmeler pazarlık usulüne açık olmamakla birlikte rehberde belirtildiği fiyatla geçerli olacaktır.
1.2.1. Başvuru ve Dosya Kayıt Ücreti
Sertifikasyon başvurusunda bulunan kuruluşun, başvurusunun ISQ tarafından kayıt edilip, ilgili kuruluşa
dosya açılması için gerekli olan sabit bir ücrettir. Bu ücret, ilk belgelendirme sırasında ödenir ve hiçbir
surette iade edilmez.
Başvuru ve Dosya Kayıt Ücreti:
Yurtiçi : 500,00 - € (EURO+KDV)
Yurtdışı: 1000,00 - € (EURO+KDV)
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1.2.2. Denetim/Kontrol Ücreti
Sertifikasyonun verilmesi, sürdürülmesi ve yenilenmesi esnasında yapılan; ön denetim, ilk denetim,
takip, gözetim, kapsam genişletme ve akreditasyon yenileme denetimleri için denetim ekibi tarafından
yapılan ön hazırlık, yerinde denetim, raporlama ve düzeltici faaliyetlerin değerlendirilmesi süresi de
dâhil olmak üzere, harcanan gün ve denetçi/teknik uzman sayısı göz önüne alınarak hesaplanır.
Bu ücrete denetim ekibinin iaşe, ibate ve yol masrafları dâhil değildir.
Denetim Ücreti aşağıda verilen 2 tablo da belirtilen hesaplamalara göre tespit edilerek tahakkuk
ettirilir.
Çalışan Sayısı (Kişi)

Denetim/Kontrol Denetçi/Gün Sayısı

1 – 50

1

50 – 500

3

>500

4
Tablo 1

Ürün Sayısı (Adet)

Denetim/Kontrol İLAVE Denetçi/Gün Sayısı

1–5

1

5 – 10

2

10 - 100

10

>100

20
Tablo 2

Denetçi Gün Ücreti (denetçi/gün):
Yurtiçi : 1000,00 - € (EURO+KDV)
Yurtdışı: 2000,00 - € (EURO+KDV)
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1.2.3. Doğal Ürün Sertifika Ücreti
Denetimi uygun sonuçlanan kuruluşlar için başvuruda verilen ve onaylanan bilgiler ve rapor
numarasına istinaden sertifika düzenlenir. Yıllık güncelleme ücreti ilk Sertifika ücretinin 2/3 ü kadardır.
Yenileme ücreti Sertifika ücreti yine ilk belge ücretinin 2/3 ü ve ilave olarak denetim/kontrol (Madde
1.2.2) ücreti ilave edilecektir.
Sertifika Ücreti (2 Dil için-TR/EN):
Yurtiçi : 6000,00 - € (EURO+KDV)
Yurtdışı: 10000,00 - € (EURO+KDV)
Not: 2 ve üzeri ürün adedi belgelendirme kapsamında yer alması istenir ise her bir ürün belgesi için ilk
belge fiyatına 2000,00 - € (EURO+KDV) fiyat eklentisi yapılarak ücretlendirilir.

ÜCRETLENDİRME ÖRNEĞİ
Türkiye sınırlarında, 40 çalışanlı 2 adet ürün kapsamlı bir doğal ürün belgelendirmesi için;

1- Başvuru ve Dosya Kayıt Ücreti: 500,00 - € (EURO+KDV)
2- 40 çalışan için - Denetim/Kontrol Denetçi/Gün Sayısı: 1 (Tablo 1)
2 adet ürün sayısı için Denetim/Kontrol İLAVE Denetçi/Gün Sayısı: 1 (Tablo 2)
Toplam Denetçi/Gün Sayısı= 1 + 1 = 2
Denetçi Gün Ücreti: 2 x 1000,00 - € = 2000,00 - € (EURO+KDV)
3- Sertifika Ücreti: 6000,00 € (EURO+KDV)
SONUÇ= 500,00 € + 2000,00 € + 6000,00 € = 8500,00 - € (EURO+KDV) şeklinde olacaktır.
(2. bir ürün ilave edilmek istenir ise bu fiyat: 8500,00 + 2000,00=10500,00 - € (EURO+KDV)
olacaktır.)
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2. STANDART ÜCRETİ
ISQ-NAP 1:2017 Version 1:00 Doğal Ürün Standart Ücreti aşağıda belitilmiştir;
Yurtiçi : 125,00 - € (EURO+KDV)
Yurtdışı: 150,00 - € (EURO+KDV)

3. LİSANSLI AJANS ETİKET/LOGO KONTROL ÜCRETİ
Lisans verilen Onaylanmış Ajanslar tarafından yapılan, baskıya hazır durumdaki doğal ürün
etiket/logo kontrol ücreti aşağıda belitilmiştir;
Yurtiçi : 125,00 - € (EURO+KDV)
Yurtdışı: 150,00 - € (EURO+KDV)
Not: Bu ücret Lisanslı Ajansa ödenecektir.
4. LİSANSLI LABORATUVAR TEST ÜCRETİ
Lisans verilen Onaylanmış Laboratuvarlar tarafından yapılacak, nihai doğal ürün testleri için
ödenecek ücret aşağıda belirtilmiştir;
Yurtiçi : 1000,00 - € (EURO+KDV)
Yurtdışı: 2000,00 - € (EURO+KDV)
Not: Bu ücret Lisanslı Laboratuvara ödenecektir.
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